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Vols Previstos 
BARCELONA - REYKJAVIK   20 JULIOL  NORWEGIAN  15:30 - 18:00
 
REYKJAVIK - BARCELONA   28 JULIOL   NORWEGIAN 02:30 - 08:45
 

En aquest ampli laboratori volcànic, forces 
poderoses donen forma  a la terra: Guèisers, 
bombolles de fang, volcans coberts de neu i 
glaceres entre muntanyes. Tant esplendor sembla 
dissenyat per recordar al visitant la seva 
insignificança en el gran esquema de la vida. 
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22 Juliol – Dilluns - Akureyri – Myvatn –Husavik (250 
km)

Esmorzar. Sortida cap a la cascada Godafoss.
Continuem cap a la regió del Llac Mývatn, a la zona de pseudocràters, 
Dimmuborgir: un veritable laberint de lava, els sulfats i les fumaroles 
de Námaskard. 
Seguim cap a la zona de Krafla per contemplar els camps de lava 
fumejant de Leirhnjukur i el gran cràter de Viti. Aturada en els banys 
naturals de Mývatn per prendre un relaxant bany (inclòs). 
Allotjament a l’Hotel FOSSHOTEL HUSAVIK. Sopar.

23 Juliol – Dimarts - Húsavík - Asbyrgi - Dettifoss - 
(230 km)

Esmorzar. Sortida fins arribar al parc nacional de Jökulsárgljúfur. 
Prosseguim cap una de les zones més àrides de la illa on trobem un 
altre dels seus molts contrastos: la cataracta més cabal·losa 
d'Europa, Dettifoss, amb 1 cabal de més de 300 m3 per segon caient 
des 44 m d'alçada. Continuem fins els fiords de l'Est. 
Allotjament a L’Hotel EYVINDARÁ. Sopar. 

21 Juliol - Diumenge - Reykjavík - Regió del Nord 
(450km)

Esmorzar. Visita panoràmica de Reykjavik. 
Sortida cap a el Hvalfjörður (Fiord de les balenes) en direcció 
Borgarnes i al volcà Grábrók. Visita de les cascades de Hraunfossar i 
Barnafoss. 
Continuació a la regió del nord fins Eyjafjördur / Akureyri. 
Per la nit, albirament de balenes des d'Akureyri. Sortida a les 20:30 
des del port d' Akureyri.
Allotjament a Akureyri, HOTEL SIGLÒ

20 Juliol – Dissabte - Barcelona - Islàndia

Presentació a la terminal 2 de l'aeroport a les 13.30h per sortir a les 
15.30h. en vol directe a Keflavik. Arribada a les 18.00h. Assistència i 
trasllat a l'hotel.. Allotjament a Reykjavik , Hotel FOSSHOTEL BARON o 
similar.
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25 Juliol – Dijous - Jökulsárlón - Skógar - Hvolsvollur

Esmorzar. Sortida per visitar la Llacuna glacial de Jökulsárlón, 
plena d'enormes icebergs al peu de la glacera Vatnajökull. Passeig 
en vaixell per la llacuna (inclòs). 
Continuem a través del desert de lava de Kirkjubæjarklaustur fins 
arribar a Vík. Seguim cap a les cascades Skogarfoss i 
Seljalandsfoss fins arribar a Hvolsvöllur. 
Allotjament a l’Hotel LANDHOTEL. Sopar. 

26 Juliol – Divendres - Circulo  Dorado - Reykjavik

Esmorzar. Sortida cap el "Cercle d'Or " visitant la gran cascada 
de Gullfoss, la zona de Geysir i el Parc Nacional de Þingvellir. 
Retorn a Reykjavík. 
Allotjament a l’Hotel FOSSHOTEL.

27 Juliol - Dissabte - Reykjavik- Barcelona

Esmorzar. Anada per prendre un bany a la Llacuna Blava fins 
l'hora del trasllat a l’aeroport des de l'hotel. Tràmits de 
facturació i embarcament per sortir en vol de retorn.

24 Juliol – Dimecres - Fiords De l'Est - Hofn

Anirem per la carretera vorejant els majestuosos fiords, passant 
per petits i típics pobles pesquers en el nostre recorregut cap al 
poble de Höfn.
Visitarem el museu de minerals de Petra (inclòs), a Stöðvafjörður 
considerada com una de les majors atraccions d'Islàndia. 
Arribada a Höfn i allotjament a l’Hotel JÖKUL. Sopar. 

28 Juliol - Diumenge -  Barcelona

Arribada a Barcelona. Fi de serveis. 
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PREU
 
PREU PEO PERSONA EN HAB DOBLE:  2.972 €
    - Taxes:  78 €
    - Suplement hab. Ind. 699 €
 
 
 
SERVEIS INCLOSOS:
- Bitllet d'avió anada i tornada amb Norwegian, inclou 2 
maletes per persona i wifi free
- Trasllat aeroport - hotel-aeroport amb assistència en 
espanyol.
- Autocar privat durant el circuit segons l'itinerari (6 dies).
- 2 nits en hotel 3 * a Reykjavik, esmorzar inclòs.
- 5 nits en hotels 2 * / 3 * o en hotels d'estiu / rurals amb bany 
privat, els millors de la zona segons disponibilitat esmorzar 
inclòs.
- 4 Sopars menú 3 plats amb aigua i cafè o te inclòs
- Guia de parla hispana durant el circuit (6 dies)
- Entrada al Museu de Glaumbaer a Skagafjördur.
- Entrada a la Col·lecció de minerals en Stödvarfjördur.
- Excursió en vaixell a La Llacuna Glacera, Jökulsárlón. (30-
40 min.)
- Entrada "Comfort" a Blue lagoon "màscara facial i 1 beguda 
inclosa
 
NO INCLOU:
- Begudes altres que cafè / te i aigua natural de l'aixeta.
- Extres


